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Ny kompakt och kraftfull serie ställdon ger fler 
möjligheter att ersätta hydraulik i jordbruks- 
och anläggningsutrustning  
 
 
Göteborg, 15 november 2017: En ny kraftfull serie elektromekaniska linjära ställdon, 
CAHB, från SKF gör det möjligt att ersätta många fler hydrauliska tillämpningar i 
anläggningsfordon och jordbruksmaskiner. 
 
SKF har ökat tryck- och hållkraften avsevärt i sina elektromekaniska linjära ställdon 
CAHB. Enheterna har också fått märkbart bättre tätningsförmåga, från IP66S till 
IP69K/66M. Tre nya produkter – CAHB-20E, CAHB-21E och CAHB-22E – ger mer än 
dubbelt så stor nominell belastning jämfört med de tidigare utförandena av CAHB. De 
ger en maximal tryckkraft på 10 000 N och en hållkraft på upp till 20 000 N, vilket ger 
maximal driftsäkerhet. 
 
Den stora prestandaförbättringen innebär att den nya serien CAHB-E kan ersätta många 
fler hydrauliska ställdonssystem i jordbruks- och anläggningsutrustning. Det ger mindre 
komplexitet än i befintliga hydraul lösningar vilket förbättrar driftseffektiviteten och 
tillförlitligheten, förenklar installationen och det löpande underhållet. Det innebär också 
helt nya nivåer för hastighet och precision. 
 
Den nya serien ger ytterligare fördelar med t ex manuell manövrering vid strömbortfall. 
Dessutom finns valmöjlighet med enkoder och potentiometer för återkoppling. 
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SKF är en ledande global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som 
inkluderar teknisk support, underhåll och driftsäkerhetstjänster, tekniska konsulttjänster och utbildning. 
SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. 
Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com. 
 
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF koncernen. 
™ BeyondZero är ett registrerat varumärke som ägs av SKF koncernen. 
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